
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PLENARNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO, 

KTÓRE ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE W DNIU 25 MAJA 2018 ROKU 

 
Zebranie odbyło się 25 maja 2018 roku w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w 

Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 54. 

Na spotkanie przybyli Członkowie Zarządu Głównego, Prezesi Oddziałów, Członkowie Komisji Rewizyjnej 

, Sądu Koleżeńskiego oraz Członkowie Konwentu Seniorów. Lista obecności oraz proponowany porządek 

zebrania w załączeniu. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Profesor Waldemar Kostewicz powitał wszystkich przybyłych 

na zebranie uczestników oraz serdecznie podziękował za sprawnie składane podpisy na dokumentach do 

KRS- u za lata 2012 -2016. Prezes poinformował o corocznej konieczności składania podpisów przez cały 

Zarząd Główny na sprawozdaniu finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W kolejnym punkcie 

zebrania Prezes przekazał informację o nowo funkcjonującej stronie internetowej PTL obsługiwanej obecnie 

przez MEDserwis.pl oraz o zamieszczonym tam protokole z zebrania plenarnego z dnia 6 października 2017 

r., który zebrani po wniosku Prezesa o jego zatwierdzenie – zatwierdzili jednogłośnie. Profesor 

poinformował także, że na naszej stronie znajduje się nowy zatwierdzony Statut PTL. Następnie Prezes 

odczytał zamieszczone także na stronie internetowej zaproszenie dr n. med. Borysa Dudy Prezesa 

Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii na Konferencję Naukowo- Jubileuszową 

z okazji XX-lecia swojej działalności „Nowości w medycynie” organizowaną w dniach 5-7 października 

2018 r. w Kiszyniowie . Udział w Konferencji jest odpłatny , wszystkie informacje znajdują się na stronie 

internetowej PTL. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wyników bilansu za rok 2017 przez Skarbnika  Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego Panią Doktor Krystynę Podgórską- Baraniecką .Pani Skarbnik po odczytaniu 

wyników zysków i strat bardzo serdecznie podziękowała Prezesowi Honorowemu Profesorowi Jerzemu 

Woy- Wojciechowskiemu za jego pomoc i wielki wkład w nasze finanse . 

Po odczytaniu nadesłanych przez członków PTL usprawiedliwień Prezes udzielił głosu Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej Doktorowi Piotrowi Sznelewskiemu. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym 

za rok 2017 Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie i wniosła do Plenum ZG PTL o 

przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi PTL za rok 2017 .Pod koniec wystąpienia 

Doktor Piotr Sznelewski miał drobną uwagę dotyczącą spadku zysku osiągniętego za rok 2017 przez Polskie 

Towarzystwo Lekarskie , wyrażając nadzieję , że w przyszłym roku sytuacja ta ulegnie poprawie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie a Zarządowi PTL zostało udzielone absolutorium .W załączeniu 

sprawozdanie finansowe za rok 2017 zał. Nr 1 , uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej zał. Nr 2 .Po 

głosowaniu Prezes odczytał list doktora Pawła Chwaluka dotyczący likwidacji Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego w Białej Podlaskiej . Po zapoznaniu się z listem i krótkiej dyskusji podjęto 

jednogłośnie  uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Regionalnego w Białej Podlaskiej – zał. Nr 3. 



Kolejnym punktem zebrania była informacja o zmianie Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego w Sieradzu oraz Prezesa Oddziału Regionalnego w Olsztynie . Po wyborach przeprowadzonych 

w Oddziałach  Prezesem Oddziału PTL w Sieradzu została Pani Dr Joanna Pijanka-Kłys , natomiast 

Prezesem Oddziału w Olsztynie została Pani dr Ewa Zakrzewska. Prezes następnie zapowiedział 

głosowanie, które oficjalnie zatwierdza wybranych Prezesów. 

W kolejnym punkcie Profesor Waldemar Kostewicz omówił ewentualną zmianę siedziby biura 

spowodowaną zmianą właścicieli kamienicy , w której biuro nasze ma siedzibę. 

Sekretarz  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr inż. Marian Baraniecki odczytał listę proponowanych 

osób do odznaczeń PTL ( lista zał. Nr 5) Prezes następnie przeprowadził głosowanie, w którym zebrani 

jednogłośnie ją zatwierdzili . 

Profesor Waldemar Kostewicz omówił sprawę patronatu Pierwszej Damy nad naszą październikową 

uroczystością Gloria Medicinae. We wstępnej rozmowie potwierdzono przyznanie nam patronatu. 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr Andrzej Ignaciuk, zaproponował zaproszenie 

Prezydenta i Prezydentowej na naszą uroczystość. 

Kolejną sprawą , którą przedstawił Prezes był druk nowych dyplomów i przygotowanie nowych Medali 

Gloria Medicinae . 

Następnie Profesor Waldemar Kostewicz zrelacjonował działalność Oddziałów PTL w temacie między 

innymi nadsyłanych sprawozdań z ich działalności , na 35 działających Oddziałów tylko 16 nadesłało 

sprawozdania.( załącznik nr 6)  

Na wyświetlanych w trakcie zebrania slajdach Prezes przedstawił ponad 25 wydarzeń , nad którymi Polskie 

Towarzystwo Lekarskie objęło patronat lub brał udział Prezes naszego Towarzystwa . Na szczególną uwagę 

zasługuje patronat naszego Towarzystwa nad obchodami w Częstochowie z okazji 100 – lecia śmierci 

Doktora Władysława Biegańskiego . Rok 2017 był rokiem doktora Biegańskiego , było to możliwe dzięki 

wspólnym działaniom Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, Towarzystwa Lekarskiego 

Warszawskiego i Zarządu Głównego PTL. Prezes również omówił międzynarodowe spotkania studenckie , 

w których brał udział  a nasze Towarzystwo objęło je patronatem. Kolejną zasługującą na szczególną uwagę 

uroczystością było wręczanie nagród zaufania Złoty Otis . 

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pani Doktor Krystyna Podgórska-Baraniecka zabrała głos i w 

swojej wypowiedzi podkreśliła szczególną rolę Pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego , dzięki 

któremu odbyły się piękne obchody Roku Biegańskiego. 

Doktor Beata Zawadowicz podkreśliła , że wyświetlono pierwszy film fabularny o doktorze Biegańskim 

oraz ogłoszono dla dzieci i młodzieży ogólnopolski konkurs „Wielcy nieznani”. Pani Doktor serdecznie 

zaprosiła zebranych do Częstochowy na uroczystość 10-lecia Honorowej Statuetki Biegańskiego , która 

odbędzie się 15 czerwca br.  

Doktor Adam Wiernikowski zabrał głos przedstawiając krótko inicjatywę Towarzystwa Lekarskiego 

Krakowskiego założenia Koła ( 46 chętnych). Sprawa jest optymistyczna według Doktora , biorąc pod 

uwagę ,że są ludzie , którzy chcą działać w naszym środowisku. 



Doktor Janusz Czarnecki , Prezes Oddziału PTL w Toruniu podziękował Prezydium ZG PTL oraz 

Prezesowi ZG PTL , za zatwierdzenie wszystkich nadesłanych z Torunia kandydatur  do odznaczenia Bene 

Meritus  . Następną sprawą , którą poruszył Dr Czarnecki było zaproszenie Profesora Waldemara 

Kostewicza z wykładem do Torunia. Prezes Oddziału w Toruniu poinformował również , że 21- 23  

września br. odbędzie się w Toruniu Sympozjum Unii Polskich Pisarzy –Lekarzy , na które zaprasza 

wszystkich członków PTL. Wręczył także Profesorowi Kostewiczowi oraz Profesorowi Woy-

Wojciechowskiemu egzemplarze swojej nagrodzonej książki – czterotomowego zbioru opowiadań. 

Następnie Doktor Janusz Czarnecki złożył oficjalnie do Zarządu Głównego propozycję pozwalającą wznieść 

prestiż Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w terenie oraz pozwalającą uzyskać około 40.000 do 50.000 

złotych rocznie. Propozycja dotyczy utworzenia Szkoły Podyplomowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

.Celem tej szkoły byłyby sesje wyjazdowe , głównie do ośrodków nieakademickich. Szkołą formalnie 

zajmowałaby się firma .Propozycja wzbudziła duże zainteresowanie wśród obecnych. 

Głos zabrał następnie Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski , tematem wystąpienia Profesora było 

nawiązywanie stosunków z kołami naukowymi oraz malejąca liczba członków naszego Towarzystwa. 

Profesor Jerzy Jurkiewicz przypomniał w swoim wystąpieniu o wielu wydawnictwach i uroczystościach z 

okazji 100-lecia odzyskania niepodległości , zacytował krótki fragment wiersza zamieszczonego na stronie 

internetowej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 

Dr Franciszek Dudzik podziękował za pomoc w dostarczeniu dokumentacji do podpisu Dr Barbarze 

Siwińskiej ze Śremu .Doktor poddał pod rozważenie przeniesienie zarządu oddziału PTL z Poznania do 

Śremu. 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Doktor Andrzej Ignaciuk poparł stanowisko Profesora 

Jurkiewicza , natomiast jeżeli chodzi o inicjatywę utworzenia szkoły podyplomowej PTL powiedział , że 

będzie to trudne bez zaangażowania organizacji regionalnych .Doktor przyrównał wykłady w terenie do 

objazdowego cyrku . Wspomniał również o niskich składkach na Towarzystwo, które są mniejsze niż cyt. 

cena butelki piwa a i tak nie są wpłacane przez członków. Doktor Ignaciuk zaproponował również naszemu 

Towarzystwu współpracę z Caritasem , ponieważ jak to określił Towarzystwo jest schowane – niewidoczne.  

Po wypowiedzi Wiceprezesa  rozgorzała dyskusja , dotycząca sformułowania „cyrk objazdowy” Doktor 

Czarnecki stwierdził , że to porównanie jest przedziwną sprawą. Profesor Polański poprosił aby nie spierać 

się o tę nazwę , lecz zauważył , że inicjatywa jest bardzo ciekawa. Powiedział, iż interdyscyplinarna 

organizacja może dużo więcej zaoferować niż środowisko specjalistyczne. Profesor stwierdził, że popiera 

inicjatywę Doktora Czarneckiego z tym ,że należałoby się teraz zastanowić jak ją wdrożyć i wykorzystać. 

Pani Doktor Krystyna Podgórska –Baraniecka jeszcze raz przeprosiła Doktora Czarneckiego twierdząc, że 

Doktor Ignaciuk nic złego nie miał na myśli. Pani Doktor jako skarbnik również zaapelowała do wszystkich 

Towarzystw o płacenie składek. 

Sekretarz Towarzystwa Dr Marian Baraniecki zauważył , że błędną decyzją było zwolnienie z opłat lekarzy 

- emerytów , gdyż składki wynoszą jedynie 96 złotych rocznie. Poprosił aby poczuć się solidarnie i uczciwie 

wpłacać składki.  



Profesor Waldemar Kostewicz stwierdził, że bardzo ciekawy jest pomysł Doktora Czarneckiego, natomiast 

znalezienie szerokiej platformy, która zainteresuje duże grono jest trudnym zadaniem. 

Pani Doktor Siwińska zaproponowała aby zwrócić się do Pana Doktora Chruściela w celu wykonania 

Medali Gloria Medicinae . Prezes PTL zauważył , że Medale są już w trakcie przygotowywania więc teraz 

nie jest już czas na zmiany . 

Doktor Jacek Gawron z Katowic zaproponował zajęcie stanowiska w sprawie medialnej tzn. protestu 

niepełnosprawnych w Sejmie RP. Doktor zaproponował wydanie oświadczenia w tej sprawie, natomiast 

większość obecnych uznała za wystarczające opublikowane w tej kwestii oświadczenie Naczelnej Izby 

Lekarskiej . Odrębne zdanie w tej sprawie wyraziła dr Ewa Kapała oraz Doktor Czesława Stachowiak- 

Nowicka uważając , że jako lekarze i zwykli ludzie powinni opowiedzieć się po stronie ludzkiej krzywdy. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Profesor Waldemar Kostewicz na tym zakończył zebranie , 

dziękując wszystkim za udział i zaprosił na lunch. 
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